
*کونکوردیا* 
*آذر کیومرث قنبريمترجم: *مک گرتس * طرّاح بازي: 



اجزاء بازي

ي راهنماي فوري!برگه
سازيچیدمان ابتدایی و آماده

.چپ)-ي راهنماي فوري، باال برگهاولین کادرِتصویر:(هاي شهر را پخش کنیدتوکن)1

-ي باال ي بازي (در قسمت مخصوص، گوشهبه شکلی روي صفحهخوبی باهم مخلوط کرده وهاي شهر را بهتوکن)1-1
ي ایتالیا، مورد ، در بازي با صفحهDهاي گروه باال باشد (توکنروبه) A ،B ،C ،D(شان سمت چپ) بچینید که سمت حروف

گیرند). استفاده قرار نمی

روي Aهاي : توکناساس حروف الفباهاي شهر را روي شهرهاي نقشه بگذارید (به شکل تصادفی ولی برتوکن)2-1
). و...Aشهرهاي 

کند. شود که هر شهر چه کاالیی تولید میشوند و مشخّص میها رو میتوکن)3-1



دوم)کادرِتصویر: گذاري کنید. (را جاي)Bonus(گرهاي پاداشنشان)2

، سرزمین. براي هر 3و آجر 4، غذا 5، ابزار 6است، شراب7را مشخّص کنید. ارزش پارچه سرزمینارزشمندترین کاالي هر 
چپسمت -باال ي گوشهگرها (، در محلّ مخصوص نشانآن سرزمینگرِ پاداشی متناسب با ارزشمندترین کاالي نشان

) بگذارید.ي بازيصفحه

اش ابزار گرِ پاد. پس نشاندر این مثال، ارزشمندترین کاالي آسیا، ابزار است و ارزشمندترین کاالي سیریا (سوریه)، پارچه..
ن دیگر نیز به همین شکل عمل سرزمی10گرِ پاداش پارچه در کنار نام سیریا... در مورد نشیند و نشاندر کنار نام آسیا می

کنید.

را آماده کنید.(ي فروشی)هاستون کارت)3

، Iي (دستهبندي کنیدسته) دVتا I/ 5تا 1شان (کارت) را بر اساس عدد رومیِ پشت30هاي فروشی (کارت)1-3
. و...)IIي دسته

شوند. مثالً در بازيتر از عدد تعداد بازیکنان است، از بازي بیرون گذاشته میشان بزرگهایی که عدد پشتکارت)2-3
بندي شده و هر ها دستهي کارتشوند. بقیه) از بازي بیرون گذاشته میV(5) و IV(4هایی با عددهاي نفره، کارت-3

هاي ها را روي هم گذاشته و یک ستون کارت تشکیل بدهید (کارتهاي کارتدر نهایت، دستهخورد. دسته، خوب بر می
تر در پایین). هاي بزرگتر در باال و کارتکوچک

راست سمت -ي باال هاي مخصوص در ویترین فروش (گوشهها رو شده و در خانهکارت باالییِ ستون کارت7)3-3
گیرند. در کنار صفحه قرار میکونکوردیاي کارت اضافهستون بههاي ارتکي شوند. بقیهصفحه) چیده می

سازي بازیکنانآماده)4

گذارد و می)Roma(مردریایی در )کولونیستمهاجر (1زمینی و )کولونیستجر (مها1هر بازیکن (مثالً بازیکن زرد)، 
مهاجر2گذارد. سپس هر بازیکن، میي بازي) (ردیف امتیازات، دور صفحه"صفر"ي اَش را نیز در خانهازاتگرِ امتینشان

هاي انبار آجر) در جایگاه1شراب و 1ابزار، 1پارچه، 1غذا، 2توکن کاال (6همراه را بهخودزمینیِمهاجر2دریایی و 
شود! هر بازیکن پر میجایگاه انبار12ِجایگاه از 10گذارد. به این ترتیب، خود می

.اَش)آغازین"دست"شود (که میکنددریافت میاَشاز رنگ انتخابی"نآغازیکارت شخصیت"7و "خانه"15هر بازیکن 
کند؛ نفر دوم (در جهت ي اولیه) دریافت میعنوان سرمایهسسترتیوس (به5ه و بازیکن آغازکننده، توافقی تعیین شد

شود. (این چیدمان، در پشت به نفر آخر داده مینیز لفرماندارِ کُطور الی آخر... کارت سسترتیوس و همین6گرد) ساعت
است.)انبارهاي بازیکنان نیز نشان داده شده



هاسرزمین

ن دارد). سرزمی11فقطي ایتالیاصفحهالبته شهر دارد (3یا 2ن، سرزمین است. هر سرزمی12ز لیبیا (لیبی) یکی ا

خط

دریایی. در هر مهاجرانبراي ،زمینی و خطوط آبیمهاجرانبراي ،ايکنند: خطوط قهوههم متّصل میشهرها را به،هاخط
. تواند قرار بگیردمیمهاجر1لحظه از بازي، روي هر خط فقط 

)!بینیدمی، کمی متمایل به باالي بازيصفحهی که در سمت راست(کادرِ کوچکپانتئون

مرتبط به هر خدا، در ویترین فروش نفره)، چند کارت-5نفره، -4نفره، -3دهد که در هر بازي (این تابلوي راهنما نشان می
هاي در بین کارتخواهید داشت.براي فروش)Saturnus(یکارت ساترن6نفره، -4. مثالً در بازي شدد خواهظاهر 

برعکس، ؛هاي آغازین بازیکنان هستند)"دست"ها فقط در وجود ندارد (این کارت)Vestaوِستایی (کارتهیچ فروشی،
) فقط فروشی هستند!Minervaهاي مینروایی (کارت

جریان بازي

عملیات مربوط به آن شخصیت!ش و انجامِاَ"دست"کارت شخصیت از 1ت از بازي کردنِ عبارت اس،نوبت هر بازیکن

***

قوانین بازي
بازيوندرنگاهی به

سازيآمادهو ابتداییچیدمان

هايو کارتهاي فروشیاست! کارترح داده شدهي راهنماي فوري، مفصالً شهبرگدر کونکوردیاسازيِ بازي ي آمادهنحوه
ه شکل ي بازي، بکه آغازکنندهگردند. پس از آني بازي برمیعبهاضافی (بسته به تعداد بازیکنان)، به جآغازینِشخصیت

آغازکننده) بدهید! بازیکن را به آخرین بازیکن (بازیکنِ سمت راست دارِ کُلفرمانتوافقی، تعیین شد، کارت 

روند بازي

. نوبت ي اوستنشدهبازيهاي شخصیتبازیکن، شاملِ کارت"دست"کنند. گرد) بازي مینوبت (در جهت ساعتبازیکنان به
رو هبي هر بازیکن، شدههاي بازياَش و انجام عملیات آن کارت است. کارتهر بازیکن، شاملِ بازي کردنِ یک کارت از دست



دهند. ي او را تشکیل میهاي سوختهو ستون کارتشود) (به شکلی که فقط باالترین کارت دیده میروي هم گذاشته شده 
اَش برگرداند. اش را به دستشدههاي بازيي کارتتواند همه، بازیکن می)Tribuneنماینده (یک کارت با بازي شدنِ 

پایان بازي

، انبازیکنیکی ازرا خریداري کند... یا ویترین فروشیا یکی از بازیکنان، آخرین کارترسد کهبازي در صورتی به پایان می
پس س؛گیردرا پاداش میکونکوردیا، کارت بازیکنی که باعث پایان بازي شدهت، اش را بسازد. در هر صوراُمین خانه15

کنند.میمحاسبهو در نهایت، همگی مجموع امتیازات خود را خود را بازي کردهي بازیکنان، نوبت پایانیِبقیه

کسب امتیاز

ي دستاوردهاي خاص (مثالً تعداد برارتبط است. این خدایان،هر کارت شخصیت، با یکی از خدایان عهد باستان م
ند. کنعطا میهاییپاداشجداگانهیا...)،مهاجراننه یا تعداد کَهاي داراي سنسرزمی

متیازشماريِاید. انجام دهرا ي بازيمیانهشود که امتیازشماريِکنید، پیشنهاد میبازي میکونکوردیااگر اولین بار است که 
اند. در پایان همین راهنما توضیح داده شدهي بازي،همیانو امتیازشماريِنهایی 

هاي شخصیتکارت
)Tribune! / !الرَّعایانماینده (وکیلُ

3گرداند. اگر بازیکن، بیش از ش برمیاَش را به دستاَشدههاي بازيي کارتحیاء کنید: بازیکن، همهرا اي خودهاکارت)1
د.کندریافت میسسترتیوس 1ازاي هر کارت اضافه، د، بهش برگردانَاَ) به دستندهنمایکارت (با احتساب خود کارت 

ا توکن غذ1جدید بخرد؛ براي این کار، مهاجر1تواند ، بازیکن میهابر احیاء کارت: عالوهاضافه کنیدجدیدمهاجر1)2
گذارد.می)Romaرم (انبار خود در ی را اززمینیا دریاییمهاجر1توکن ابزار به بانک پرداخته و 1و



ي قبل)(تصویرِ صفحهمثال

کارت به دست خود برگردانده 5کند. با این کار، او را بازي مینمایندهکارت بازي کرده بوده، حاال کارت 4بازیکنی که قبالً 
کند. ) سسترتیوس از بانک دریافت می5-3=2(2و 

مهاجرتوکن ابزار به بانک داده و 1توکن غذا و 1ضافه کند. او جدید هم امهاجرگیرد یک بر این، او تصمیم میعالوه
هاي ي دریافت توکنهاي انبارِ بازیکن خالی و آمادهشود یکی از جایگاهباعث میمهاجررفتنِ گذارد. میرمجدید را در 

کاالي جدید شود.

)Architect(آرشیتکت

تواندمی(چند قدم)کند که او چقدربازیکن در صفحه دارد، تعیین میهایی که هرمهاجرها را حرکت دهید: تعداد مهاجر)1
ی فقط از طریق مهاجرهاي دریایاي و قهوه)مسیرهايخطوط (ی فقط از طریق مهاجرهاي زمینجا کند. هایش را جابهمهاجر

هاي متّصل ی از خطاَش، از شهرِ خود خارج شده و روي یکاولین قدمدر،مهاجرشوند. جا میآبی جابه)مسیرهايخطوط (
هاي متّصل به آن شهر گذر کرده و روي یکی از خطدیگرشهر، از یکمهاجردیگري، قدمهر با گیرد.قرار میبه شهر

و . البته حرکتاستایستادهآن رويدیگري مهاجرد که بِایستخطّی روياش، تواند در پایان حرکتنمیمهاجرایستد.می
!باشدیمند، بالمانع اشان ایستادهرويدیگري مهاجرانِعبور از خطوطی که 

شان، خانه بسازند. مهاجرانتوانند در شهرهاي مجاور با ها): بازیکنان میجاییي جابهخانه بسازید (پس از پایان همه)2
:بپردازیداش را به بانک براي ساخت هر خانه، باید هزینه

توکن 1آجري، -یک شهر غیرخانه در1براي ساخت وتوکن غذا1خانه در یکی از شهرهاي آجري، 1براي ساخت کاال:-
گذاري شان نامکه شهرها را بر اساس کاالهاي تولیديتوکن از کاالي تولیديِ همان شهر (توضیح این1ي اضافهغذا به

اي و...).کنیم: شهرهاي آجري، شهرهاي پارچهمی

، ، در یک شهر ابزاريسترتیوسس2، ، در یک شهر غذاییسسترتیوس1، در یک شهر آجريخانه1براي ساخت سکّه:-
.سسترتیوس5اي،در یک شهر پارچهسسترتیوس و4در یک شهر شرابی،،سسترتیوس3

ي هاازاي تعداد خانهوساز بهي نقديِ ساختي دیگري ساخته شود، هزینهاي در آن هست، خانهاگر در شهري که از قبل خانه
ي شود)! هزینهبرابر می4تان ي نقديي یک شهر را بسازید، هزینهاگر چهارمین خانهشود (یعنی برابر می-نهاییِ شهر، چند

) نیز Romaدر رم (خانه بسازد و 1تواند در یک شهر، بیش از کند. هیچ بازیکنی نمیتغییري نمیهیچ نقدي -غیر
!وساز کُالً ممنوع است!ساخت



مثال

تواند. بنابراین او میرمدر مهاجر2و نوواریا و Aزمینی بین کولونیا جرمها1دارد؛ در صفحه مهاجر3،بازیکن قرمز
هایش مهاجرگام، 3دهد که او چگونه با این رنگ نشان میهاي سیاهجایی) داشته باشد. پیکانگام حرکت (جابه) 2+1(3

گام، وارد مسیر زمینی 2زمینی با مهاجرگام) و 1ده (، وارد مسیر دریایی ماسیلیا شرماز ،دریاییمهاجرکند. جا میرا جابه
شود. بین آکوییلیا و ویندوبونا می

ولی چون مهاجرانِ او هستشهر در مجاورت 5، سازي هم بکُند. در کُلتواند خانهش میمهاجرهایاو پس از حرکت دادن 
ي جدید، کاال و خانه3د خانه بسازد. او براي ساخت توانشهر دیگر می4دارد، فقط در Aخانه در کولونیا 1(از قبل)او

رتیوس، 5سازد (با پرداخت خانه در ماسیلیا می1دارد. او کافیپول نقدستخانه در 1توکن آجر)، 1توکن پارچه و 1س
شهر1ِخانه در 1آجر). ساخت1غذا و 1سسترتیوس، 6خانه در آکوییلیا (1آجر) و 1شراب و 1سسترتیوس، 4نوواریا (

د، سازي آکوییلیا را میسومین خانهداردجا که بازیکنسسترتیوس هزینه دارد ولی از آن2غذا و 1آجر، 1غذایی، اصوالً 
(ماسیلیا، نوواریا خانه در شهرهاي مربوطه3ها و کاالها را به بانک داده و شود! بازیکن، سکّهبرابر می3اَش ي نقديهزینه

گذارد. میوییلیا)و آک

)Prefect(فرماندار

تواند یکی از این دو کار را انتخاب کند:بازیکن می

اَشاداشگرِ پنشاننی فعال که(یعنی سرزمیکنندهایش کاال تولید میکند که خانهنی را انتخاب میسرزمیبازیکن، )1
نیازي اصوالًداشته باشد (سرزمیناي در آن ت که بازیکن، خانه. نیازي نیس، نه نماد سکّه را)دهدهنوز نماد کاال را نشان می

توکن از کاالیی که 1اي برگردانده و را به طرف سکّهسرزمینگرِ پاداشِباشد)! او نشانسرزمیناي در آن نیست خانه
انشمالکانکهفارغ از اینن، سرزمیهاي موجود در ي خانه، همهبر اینکند. عالوهدهد از بانک دریافت میگر نشان مینشان

کنند.، تولید میواحد از کاالي تولیديِ شهرِشان1هر کدام ، چه کسانی هستند



یا

و هستند ربهگرهاي پاداش (که ازاي هر نماد سکّه روي نشانتواند پاداش نقدي دریافت کند. بهجاي تولید، بازیکن میبه)2
به طرف کاالیی ورو شده وپشتگرهاي پاداشي نشانهمه؛ سپسگیردانک میسسترتیوس از ب1شوند)، او دیده میو 

گردند. برمی

مثال

ت سمت راس-ي باال دهد (گوشهاَش هنوز نماد کاال را نشان میگرِ پاداشتواند تولید کند چون نشانسیریا (سوریه) می
که کاالییکند (توکن پارچه دریافت می1ا انتخاب کرده و تصویر). بازیکن قرمز، کارت فرماندار را بازي کرده، سیریا ر

و صویر) سمت چپ ت-ي باال (گوشهاي برگشته گرِ پاداش سیریا، به طرف سکّهدهد). نشانگرِ پاداشِ سیریا نشان مینشان
یریا کیا (انطاکیه) در سدر شهرِ غذاییِ آنتیوکه -کنند: بازیکن قرمز و بازیکن آبی هاي سیریا، کاال تولید میي خانههمه

-ايِ تیروس در سیریا خانه داردکه در شهرِ پارچه-کنند و بازیکن زردتوکن غذا دریافت می1هر کدام -خانه دارند
گیرد. توکن پارچه می1

تیوس از بانک سستر6کند، دهد، بازیکنی که پاداش نقدي را انتخاب مینشان میچپ)-(باال در شرایطی که تصویر
کاالیی طرفبه ورو شده و پشتگرها شود؛ سپس نشاندیده میي پاداشگرهانماد سکّه روي نشان6گیرد زیرا می

گردند. برمی

کولونیستهاجر (م /Colonist(

تواند یکی از این دو کار را انتخاب کند:بازیکن می

. مهاجرازاي هر ابزار بهتوکن 1غذا و توکن 1با پرداخت؛هاي جدیدي در صفحه بگذاردمهاجرتواند بازیکن می)1
اي در آن دارد، گذاشته شوند. یا در هر شهري که بازیکن خانهرمتوانند در جدید میمهاجران



یا

دارد. در صفحه کهمهاجرانیازاي هر کدام از سسترتیوس به1ي اضافهبه،کندسسترتیوس دریافت می5بازیکن )2

مثال

مهاجر2ابزار، 2غذا و 2کند. او با پرداخت را بازي میمهاجرکارت -ابزار در انبار خود دارد3غذا و 2که-بازیکن قرمز
ش را در آکوییلیا مهاجرهایتوانست یکی از زمینی در ماسیلیا). او میمهاجر1و رمدریایی در مهاجر1گذارد (در صفحه می
زمینی گذاشت). او مهاجراي در آن ندارد (و مبرهن است که در نوواریا فقط باید نهلی در نوواریا نه، چون خانیز بگذارد و

بگذارد.نیزرا در یک شهر مهاجر خود2هرتوانستمی

)Mercatorبازرگان (

مرحله است:2، شامل عملیات بازرگان

سسترتیوس).5، "اَش را از ویترین فروش خریده باشدانگبازر"گیرد (اگر تیوس از بانک میرتسس3بازیکن )1

نوع 1نوع کاال بخرد یا 2یانوع کاال فروخته 2تواند نوع کاال را با بانک معامله کند. این یعنی او می2تواند سپس او می)2
ي پر و هابستگی به تعداد جایگاه،معامله کندتواند تعداد واحدهاي کاالیی که بازیکن می!نوع کاال بخرد1کاال فروخته و 

مشخّص است و در (ارزش کاالها)هاکند). نرخ معاملهرا اشغال میجایگاه1کاال، یا هر توکن (هر واحد داردانبارش خالیِ
است.انبارها نوشته شدهقسمت باالییِ



ي قبل)(تصویرِ صفحهمثال

! او کارت بازرگان را بازي !کنید (ظاهر و باطن)میسسترتیوس دارد و انبارش را نیز در تصویر باال مالحظه2،بازیکن سبز
گیرد ) سسترتیوس می6×3(18وفروختهشراب 3شده نیست). او ش خریدارياَگیرد (بازرگانمیسسترتیوس3کرده و 

آجر را 7ل تواند پو. او میآجر بخرددگیراو تصمیم می،اَشدوميمعاملهرسد. براي بسسترتیوس 23پول نقدش به تا
پس او ها خالی شد)خانه هم با فروش شراب3خانه از قبل خالی بود و 2(ي خالی داردخانه5بدهد ولی انبارش فقط 

کهآیدبدش نمی. او پردازدمیبه بانک سسترتیوس 12آجر بخرد و 4گیرد آجر بخرد. او تصمیم می5تواند بیش از نمی
!تواند کاالي جدیدي (غذا) بخرد یا بفروشدکاالیش را معامله کرده، دیگر نمینوع2غذا هم بخرد ولی چون 1

)Diplomatمات (دیپلُ

دهدام میآن را انجمربوط به ي یکی دیگر از بازیکنان را انتخاب کرده و عملیات هاي شخصیت سوختهبازیکن، یکی از کارت
لمات تازگی یک کارت دیپبهخودش بازیکنی که عملیات!استکرده؛ درست انگار که خودش آن کارت را بازيکند)(کُپی می

نیست!کُپی کردناَش برگردانده، قابل هایش را به دست، کارتکارت نمایندهبازي کرده یا با استفاده از 

مثال

جم، کارت دیپلمات دهد. بازیکن پناند، نشان میبازیکن دیگر بازي کرده4هایی را که ، آخرین کارتي قبلصفحهتصویرِ
تواند عملیات سناتور، آرشیتکت یا فرماندار را کپی کند.کند. او میرا بازي می

)Senatorسناتور (

اَش اضافه کند.و به دستخریدهکارت شخصیت 2یا 1، ویترین فروشتواند از بازیکن می

شود مجموعِ:ي هر کارت میهزینه

کارتشده در کادر قرمزِدادهي نشانکاال-

توان هر می"عالمت سوال"جاي بهشود. کارت (روي صفحه) دیده میپایینِي دایرهي کاالیی که نمادش در اضافهبه-
تر!!ي کمگذاشت و عدمِ وجود دایره نیز یعنی هزینهکاالیی 



يشدهشد) و جاهاي خالی، به سمت چپ رفته (اگر جایی خالی باویترینمانده در هاي باقیبعد از انجام شدنِ خرید، کارت
هاي فروشی، خالی ته باشد (اگر ستون کارتکارت در خود داش7دوباره ویترین،شوند تا هاي جدید پر میجدید، با کارت

). ویترین را پر کنید-توانیدو اصوالً نمی-شد، الزم نیست 

مثال

ان را ت بازرگخواهد کارت آرشیتکت و کارد. بازیکن میدهتوان خرید، نشان میهایی را که میترین کارتتصویرِ باال، ارزان
آجر.1ابزار و 1و براي آرشیتکت، نیست!) "دایره"(زیرا خبري از شراب به بانک بدهد 1باید بخرد. براي بازرگان، فقط 

تکت، این اجازهپایین کارت آرشیي"دایره"در"عالمت سوال"ست هر کاالي دیگري نیز بدهد زیرا توانجاي آجر میاو به
خانه به چپ رفته 1،کند. سپس کارت فرماندارهاي بازرگان و آرشیتکت را به دست خود اضافه میاو کارت!دادرا به او می

هاي بازرگان و آرشیتکت پر شود). در روند (تا جاي خالی کارتخانه به چپ می2هر کدام ،هاي موجودي کارتو بقیه
شود. پر می-شوندکشیده میي فروشیهاکه از ستون کارت-کارت جدید 2، با ویتریندر شدهخالیجاي2ِنهایت، 

پارچه بود.)1غذا و 1آجر، 1) نیزFarmer(کارت کشاورزيهزینه(

)Consulنسول (کُ

کاالیی استفقط،کارتيهزینهاضافه کند. اَشخریده و به دستخصیتکارت ش1، ویترین فروشاز تواندبازیکن می
ي قبل ی که در صفحهشده، به همان روشي کارت خریداريشدهجاي خالیاست. کارت نشان داده شدهکه در کادر قرمزِ

شود.، پر میگفته شد



ي قبل)(تصویرِ صفحهمثال

غذا پرداخته و کارت توکن 1فقطقرار دارد. او ویتریني که در ششمین خانه-را بخرد مهاجرخواهد کارت بازیکن می
تواند او نمیالبته کهندارد). "پارچه"و "عالمت سوال"یعنی پایین کارت، هاي "دایره"خرد (کاري هم به را میمهاجر

رود. جاي خالیِ خانه به چپ می1را به دست خود اضافه کرده و کارت فرماندار هم مهاجراو کارت !کارت بخرد1بیش از 
شود.با یک کارت جدید پر می،کارت فرماندار

)Specialistsها (ايحرفه
)،/ غذاFarmer)، کشاورز (/ آجرMasonبنّا (

)/ پارچهWeaver) و بافنده (/ شرابVintnerفروش (یم)،/ ابزارSmithآهنگر (

کنند.واحد کاال تولید می1هر کدام ي کاالي مربوطه دارد،، در شهرهاي تولیدکنندهبازیکنی کههایي خانههمه

مثال

ها را در شراب دریافت کرده و آنتوکن4کند. او فروش را بازي میمیدارد و کارتیخانه در شهرهاي شراب4،بازیکن
!کنند!ي بازیکنان چیزي دریافت نمیگذارد. بقیهار خود میهاي خالیِ انبهجایگا

قوانین تکمیلی
فرماندارِ کُل

یک اتعملیمات،را در اختیار دارد، یک کارت فرماندار بازي کند (یا با استفاده از یک دیپلُکُلاندارِفرماگر بازیکنی که 
میزانِالبته جاي یکی). واحد به2شود (بر میبرا-اَش دوتولید بدهد، پاداشن، امکانِسرزمیکند) و به یک پیرا کُفرماندار 

خود فرماندارِ کُل کارت بایداَش، اوکند! بعد از پایان نوبتشهرها تغییري نمیتولید ازیکن دهد. ببرا به نفر سمت راست
هاي تواند آن را براي استفادهاستفاده کند و نمیفرماندارِ کُلاز کارت -اجباراً-اَش پیش آمد،باید هر وقت که امکان

ت پاداش نقدي دریاف، کردنجاي تولیدبه! ولی اگر بازیکن با کارت فرماندار، !تمالی، پیش خودش نگه داردسودمندترِ اح
!شود!برابر نمی-ماند: پاداش نقدي دوفعال نشده و کارت، پیش بازیکن میفرماندارِ کُلکند، قدرت کارت 

انبار

را در خود جاي دهد. در مهاجر1کاال یا کن تو1تواند سازي دارد. هر جایگاه میجایگاه ذخیره12هر بازیکن، انباري با 
ها نیز تا از جایگاه6(البته رس هستندها در دستتا از جایگاه8اند و فقط ها پر کردهمهاجرها را تا از جایگاه4آغاز بازي، 



سازي هتري براي ذخیري بازي منتقل کند، جاي بیشرا از انبار به صفحهمهاجراگر بازیکن، یک یا چند . اند)با کال پر شده
.توان چیزي خرید)(نمیتوان هیچ کاالي جدیدي را در انبار جاي دادر باشند، دیگر نمیها پي جایگاهشود. اگر همهباز می

اگر بازیکنی تعدادي کاال دریافت کند !توانید براي جاي دادن کاالهاي جدید، کاالهاي موجود در انبار خود را بسوزانیدنمی
ا نگه داشته و کدام کاالها را بسوزاند تواند انتخاب کند که کدام کاالها رها در انبارش جا نداشته باشد، میي آنو براي همه

هاي انبار را پر کند!ي جایگاهولی باید همه

ي کاالمعامله و ذخیره

شوند!تلقّی مینامحدودها توانند با یکدیگر کاال معامله کنند! کاالها و سکّهبازیکنان نمی

نفره)-3بازي مهاجر در یک 18ازاي هر بازیکن (مثالً بهمهاجر6طفقط و فق=مهاجرهاتعداد 

ي بازيمیانهاريِامتیازشم

بالفاصله یکگرداند،میاَش برهایش را به دستکارتوردهبازي کاَش رانمایندهکارت براي اولین بار،کهبازیکنیهر 
شرح و در بخش امتیازشماري پایانی،به روشی که در ادامه-هایش را ي کارتدهد. او همهشخصی انجام میامتیازشماريِ

کند. ش را روي ردیف امتیازات تثبیت میاَازشماري کرده و مجموع امتیازاتامتی-داده خواهد شد

، شان هم انجام شدمیانهخود را براي اولین بار بازي کردند و امتیازشماري ينمایندهي بازیکنان، کارت که همهبعد از این
نیز        کند. نفر دومرتیوس دریافت میسست2ترین امتیاز را داشته باشد، امتیازات باهم مقایسه شده و بازیکنی که بیش

فريها، نشدهي اولگیرند (همهشان به یک اندازه پول میگیرد. اگر بازیکنان باهم مساوي باشند، همهسسترتیوس می1
(روي"صفر"يخانهبه ،گرهاي امتیازي نشانپس از آن، همه!سسترتیوس)1ها، نفري شدهي دومسسترتیوس و همه2

گردند.برمی)یازاتردیف امت

شود!ي بازي خیلی توصیه نمیي بازیکنان، به بازي مسلّط هستند، امتیازشماري میانهاگر همه

پایان بازي

را کونکوردیاکارتاش را بسازد، اُمین خانه15را خالی کند یا ویترینبازیکنی که آخرین کارت شخصیت را خریده و 
کنند و بعد، بازي به پایان رسیده بازي مینوبت1ي بازیکنان دیگر، سپس همه!اضافهامتیاز 7این یعنی و-کند دریافت می

شود.و امتیازشماري پایانی انجام می

ي بازي خواهد بود. در صورت تساوي، بازیکنی برنده است که کارت ترین امتیاز را کسب کرده باشد، برندهبازیکنی که بیش
حب را تصافرماندارِ کُلکرد، زودتر از دیگران، کارت دارد یا بازیکنی که اگر بازي ادامه پیدا میرا در اختیارفرماندار کُل

کرد!می



امتیازشماري پایانی

کند!ویژه اهدا می، پاداشی ي آن کارتبه دارندهن خدا آرتبط است با یکی از خدایان دنیاي باستان و هر کارت شخصیت، م
مربوطهشان) و بر اساس خدایانِهاي سوختهشان و کارتهاي دست(کارتکردههاي خود را جمع کارتابتدابازیکنان،

ت. اسها ذکر شدهاي راجع به خدایان و نحوه و اولویت امتیازشماري آنهاي راهنما، چکیدهپشت کارت!کنندبندي میدسته
. شوندمیزودهاف، نداثبت کردهبازیکنان روي ردیف امتیازات کهی امتیازاتهآیند، بامتیازاتی که به این ترتیب به دست می

بهتر است امتیازات خدایان را به همین ترتیب که نوشته شده، محاسبه نمایید (اول وِستا، سپس ژوپیتر و...):

شود. اضافه میبازیکنبه پول نقد، ها که مشخّص است)(قیمتي کاالهاي موجود در انبارارزش همه): Vestaوِستا (
گیرد (پول خُردها را نادیده بگیرید)!امتیاز می1سستریوس، 10ازاي هر به،سپس بازیکن

امتیاز).15گیرد (نهایتاً امتیاز می1ري،آج-در هر شهر غیراَشازاي هر خانههازیکن، بب): Jupiterژوپیتر (ازاي هربه

گیرد (درامتیاز می1خانه در آن داشته باشد،1کمی که دستسرزمینازاي هر هازیکن، بب): Saturnusساترن (ازاي هربه
امتیاز).11ایتالیا: نهایتاً يصفحهامتیاز / در12امپراتوري: نهایتاً يهصفح

گیرد (نهایتاً امتیاز می2کند، هایش تولید میدر خانهازاي هر نوع کاالیی کههازیکن، بب): Mercuriusمرکوري (ازاي هربه
امتیاز).10

.امتیاز)12گیرد (نهایتاً امتیاز می2ي که در صفحه داشته باشد، مهاجرازاي هر هازیکن، بب): Marsمارس (ازاي هربه

دریافت اتیامتیاز،(آجري، غذایی...)مربوطهاز نوعِهایششهرکدام از هر ازاي هازیکن، بب): Minervaمینروا (ازاي هربه
ته نوش)مرتبط استبا مینرواهاست و ايیکی از حرفهمربوطه (که شخصیتبر روي کارت ؛ میزانِ این امتیازات،کندمی

است.شده

)بعدي (تصویرِ صفحهمثال

ها ابزار تولید تا از آن3کنند، ها غذا تولید میتا از آن4کنند، ها آجر تولید میتا از آن3که خانه دارد12جمعاً،بازیکن
ي صفحهدرمهاجر5،ند. بازیکناَن مختلف پراکندهسرزمی7ها در این خانهکنند. ها پارچه تولید میتا از آن2کنند و یم

نویتریدر اختیار دارد (زیرا آخرین کارت شخصیت را از نیزرا کونکوردیاسسترتیوس پول دارد و کارت 13دارد، بازي
جر در خود دارد. پس از مرتّب کردن و آ1ابزار و 3پارچه، 1،او). انبارِاستو باعث پایان بازي شدهخریداري کرده

کند:هایش، او امتیازات خود را محاسبه میبندي کارتدسته



. او اکنون 25آجر )= 1ازاي به(3ابزار) + 3ازاي به(15پارچه) + 1ازاي به(7شود: رزش کاالهاي او میمجموعِ اوِستا: 
.امتیاز)1سسترتیوس، 10(هر ندکنمیاَش نصیبامتیاز 3سسترتیوس پول دارد که38=13+ 25

کارت ژوپیتري که 2دارد! با ريآج-ي غیرخانه9هستند، او هایش در شهرهاي آجريخانهازتا3جا که از آنژوپیتر: 
شود. اَش میامتیاز نصیب18= 9×2دارد، 

شود.اَش میامتیاز نصیب28=7×4کارت ساترنی هم دارد، 4مختلف خانه دارد و سرزمین7در جا کهآنازساترن: 

کارت 2ازاي کند. بهنوع کاالي دیگر را تولید می4نساخته ولی شرابیهايشهردامکهیچاي در خانهانه متأسفمرکوري: 
گیرد.امتیاز می16=4×2×2اَش، او مرکوري

امتیاز.30=10×3کند: اَش میامتیاز نصیب10=2×5که در صفحه دارد، هر کارت مارس، مهاجري5ازاي بهمارس: 

اي خانه4کند. با اَش میامتیاز نصیب3ازاي هر خانه در یک شهر غذایی، دارد که بهها) اي(یکی از حرفهکشاورز 1مینروا: 
گیرد. امتیاز می12=3×4که در شهرهاي غذایی دارد، 

رسد. می114اَش به را هم اضافه کنیم، مجموع امتیازاتکونکوردیا کارت امتیاز7ِاَش، اگر به امتیازات

***
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